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 هیمیت ابن دگاهیاز د هیسنت َترک قیمصاد ینقد و بررس

 *ضا احمدزادهر 

 **ینهاوند یمحمد ملک

 چکیده
های دین اسالم است که مورد اتفـا  مـذاهب موتلـف هسنت و بدعت یکی از آموز

تشـریع معرفـی  تیمیه سنت َترکیه را ابداع کرده و آن را یکی از منـابع  اما ابن باشد؛می
لـذا اکثـر  ؛نامـدکند و به سبب آن، افعال مبـا  و بلکـه مسـتحب را بـدعت مـیمی

کـه سـنت در حـالی ؛خوانـدگذار مـیبدعت ،دلیل عمل به این افعالمسلمانان را، به
مردود است؛ اما با فـر  صـحت  ،کنندتیمیه و اتباع ایشان مطر  میای که ابنَترکیه

بـا اسـتناد بـه سـنت َترکیـه،  ،تیمیـهسنت َترکیه، در این نگاشته موارد مورد خدشه ابن
و صـحابه، پاسـخ داده  ؛ سپس با تمسک به عمـل پیـامبراست شده  استوراج

بـر قبـور، برپـایی عـزاداری و جشـن موالیـد از  یت، بناشود. توسل، بلب حاج می
 ایـن کند. در تیمیه با استناد به سنت َترکیه، آن را بدعت معرفی میاموری است که ابن

 ه،و صحاب تحلیلی، با آیات قرآن و سنت قطعی پیامبرـ  مقاله به روش توصیفی
 .شدخواهد  تیمیه دادهپاسخ ابن

بـر  یتوسل، بلـب حاجـت، بنـا ه،یمیت ابن ه،ینت َترکسنت، بدعت، س :هاواژهکلید
 .دیجشن موال ،یقبور، عزادار
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 مقدمه
کنـد و  تیمیه برای تحـریم بعضـی از اعمـال مسـلمانان، بـه سـنت َترکیـه اسـتناد میابن
دلیل اینکه کسی از سلف این فعل را انجام نداده و آن را ترک کرده، لذا انجام به :گوید می

افعالی  ،شوداین مقاله با فر  گرفتن صحت سنت َترکیه، تالش میآن بدعت است. در 
کرده، سپس بـرای رّد گفتـار   خواند را استوراج تیمیه توسط سنت َترکیه بدعت میکه ابن

و صحابه که در منابع روایی و تـاریوی  وی، به عمل کردن آن افعال توسط پیامبر
کی از صحابه یـا تـابعین ایـن عمـل را بیان شده، استناد شود؛ در این صورت اگر حتی ی

، پـذیرفت و (مبنـای خـودش احتی برا )تیمیه توان حرف ابن دیگر نمی ،انجام داده باشد
سنت َترکیـه بـه عملـی گفتـه  ،نظر ویزیرا به ؛گردد تیمیه روشن میبطالن استنادات ابن

ر یک موردی اند؛ بنابراین اگ، صحابه و تابعین به آن عمل نکردهشود که پیامبرمی
دیگر جـای عمـل بـه سـنت َترکیـه  ،در سنت قطعی یافت شود که به آن عمل شده است

 نیست. 
تیمیـه در جهت است که یکی از پرکاربردترین مواردی که ابن  آن ضرورت این کار از

اگـر بتـوان  اقعودر سنت َترکیه است؛  ،کند هنگام موالفت با یک عملی به آن استناد می
در  ؛دیگر دلیلی برای بدعت خواندن اکثریت مسـلمانان نـدارد ،او گرفت این حربه را از

های مستقلی  ها به این موضوع توجه خاصی دارند و کتاب وهابیت و سلفی ،حال حاضر
، تألیف یحیی بن ابراهیم خلیل لمسنهالمَترک هکتاب  برای مثال، ؛اند هم در این زمینه نوشته

کـه  لمسنهالمَترک مهاحا اتهمياوالمثةتهميکتاب  د؛پرداز میکه به مفهوم، حجیت و اثرات آن 
تمروکالمنبمیاوادالمتهمياشده است. کتاب   توسط هانی محمدعلی احمد بنطاوی نوشته

 ،لمب عم اوا ثيرهميالمقسجام و کتاب  تألیف مبارک بن سالم بن علی خمیس عةیالالحکيم
ای کـه  اما نگاشـته ؛کشدالله سبحانی، تا حدودی سنت َترکیه را به چال  می آیتتالیف 

 ؛ شـایان بکـر اسـت کـهنقد کند، یافت نشد و تیمیه را ردّ به این صورت، سنت َترکیه ابن
 باشد.میتحلیلی  _ توصیفی ،روش مقاله حاضر

 تعریف سنت َترکیه
مـع وجـود مـا یعتقـد  الله ترك رسول»گوید:  تیمیه در تعریف سنت َترکیه میابن 
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فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة علی کـل  نة، کما أن فعله سنة...مقتضیا، وزوال المانع، س
امـا  ،اگر اقتضای انجام عملی باشد و مانعی هم وجود نداشته باشد 1؛«عموم وکل قیاس

شود؛ همچنـان کـه آن عمل را انجام ندهد، ترک آن، سنت شمرده می پیامبر اکرم
شـده و   سنت خاصه شمردهشود و این ترک،  اگر فعلی را انجام دهد، سنت محسوب می

گیـری از تیمیـه، جلـویمقدم بر هر اصل و قیاسی است؛ لذا کارکرد سنت َترکیه نزد ابـن
 گذاری در دین است. بدعت

یا سلف صالش فعلی را  مواردی است که پیامبر ،از سنت َترکیه مقصود بنابراین
البته حدیث یا اثری هم در دست نیسـت کـه انجـام دادن آن  ؛اندترک کرده و انجام نداده

اقتضای حرمت  ،در نتیجه و و سلف، نهی شده باشد فعل متروک، از سوی پیامبر
 یا کراهت داشته باشد.

 جایگاه سنت َترکیه
زیرا باعث جلـوگیری از  ؛اندازه اهمیت خود سنت است اهمیت این موضوع نزد سلفیه به

بعضی از عمومـاتی کـه پیـروان هـوای  ،وسیله سنت َترکیه به ،ندشود و معتقدبدعت می
تیمیه در موارد متعددی با استناد ابن 2خورد. کنند، توصیص مینفسانی به آنها استناد می
توسـل،  ماننـدیا صحابه، حرمت و لـزوم تـرک امـوری  به ترک فعل توسط پیامبر

ی و جشـن موالیـد را نتیجـه بر قبور، عـزادار یشفاعت، بلب حاجت، زیارت قبور، بنا
ایـن مطلـب نشـان از  .دانـدلذا اعمال بسیاری از مسلمانان را بـدعت مـی ؛گرفته است

فهذا التـرك سـنة »نویسد: جایگاه سنت َترکیه نزد وی دارد. ایشان فراوان در آثار خود می
یعنی ایـن تـرک، سـنت خاصـه بـوده و بـر  3؛«خاصة، مقدمة علی کل عموم وکل قیاس

در دلیـل همـین اهمیـت، سـلفیه و وهابیـت، و قیاس مقدم اسـت. اساسـًا بـهعمومات 
 اند.های فراوانی برای تأیید و شر  آن نگاشته نامه کتب و پایان ،های اخیر سال

                                              
 .157، ص8، جلقتضيءالمصرلطالمقستا  امقخيمف اأصحيبالمجح   احمد، تیمیه،. ابن1
 .82، صلمسنتهالمترک ه،امفهسمهي،احج تهي،الثرلهي،الالسئةهالمسلردهاعة هي. خلیل، یحیی بن ابراهیم، 2

 .157، ص8، جلقتضيءالمصرلطالمقستا  امقخيمف اأصحيبالمجح   احمد، تیمیه،. ابن3
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 تیمیهمصادیق بدعت با استناد به سنت َترکیه از سوی ابن
ز صدر اسـالم دهد که مسلمانان ا تیمیه در موارد متعددی حکم به بدعت اعمالی میابن

گذار خوانـدن مسـلمانان، ترین ادله او برای بدعت از مهم 1؛اند تاکنون به آنها پایبند بوده
تیمیه به استناد سنت َترکیه، بدعت دانسته اهم مواردی که ابن ،سنت َترکیه است. در اینجا

و صحابه و  چون پیامبر گوید:میسنت َترکیه  بارهدراو کنیم.  را بیان کرده و نقد می
اند، پس ما هم باید آن عمل را مرتکب نشویم. اصل ایـن ادعـا بـه تابعین آن را ترک کرده

 : اند ازکه عبارت چند دلیل مردود است
هی  حجتی بر حرمت ندارد؛  ،چه ترک با نّص دال بر حرمت همراه نباشدچنان: اوال

  .مفید این است که ترک آن فعل مشروع است ،بلکه نهایتاً 
تعریـف کـرده و تـرک را  سنت را به قول و فعل و تقریر پیـامبر ،: اصولیونانیاث

لذا هی  عالم اصولی از ترک،  2؛شودزیرا ترک دلیل محسوب نمی ؛اند جزء سنت نیاورده
 3حرمت را برداشت نکرده است.

تحریم هم دارد و قاعده اصولی این اسـت چیـزی  از احتماالت دیگر غیر ،ترک ثالثا:
 4آن احتمالی بیاید، استدالل به او صحیش نیست. که در

سـنت َترکیـه باشـد!  ،اما اگر فرضًا هـم بپـذیریم یکـی از مـوارد اسـتوراج شـریعت
تیمیـه بلکه استحباب مـواردی کـه ابـن ،مستنداتی از کتب روایی و تاریوی دال بر جواز

و صحابه به این موارد عمـل  دهد پیامبر نشان می ایننامد، وجود دارد؛ بدعت می
توان این اعمال را بدعت و عـاملین  بنابراین حتی با پذیرش سنت َترکیه نیز نمی ؛اند کرده

این موارد را بکر کرده و بعد از تبیین سون  ،در ادامه به تفکیک ؛گذار خواندآن را بدعت
 کنیم. تیمیه بیل هر کدام، آن را نقد میابن

 معنای عام(توسل )به. 1

داند، توسل، شفاعت و  تیمیه به استناد سنت َترکیه، آن را بدعت مییکی از مواردی که ابن

                                              
 .13، ص1، جزسيرةالمابسراولالستنجيداجيمقابسر، ان؛ هم71ص ،لمرداعةیالالخنيئی، ان. هم1

 .11، صلمتفّه اوالم رکامقسأم المترک ،. غماری، حسن2

 .155ص، مفهسمالمب ع  . َعرفج، عبدالله بن حسین،3

 .. ابا جاء االحتمال بطل االستدالل4
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 کنیم. استغاثه است. ابتدا هرکدام را اجمااًل تبیین می
بـرای  ،دادن شـیء یـا شوصـی قرار معنای خاص(: توسل یعنی واسطهتوسل )به. 1

 1رسیدن به مطلوب و مقصود.
شدن برای دفع ضـرر از کسـی یـا  معنای واسطهبهشفاعت: شفاعت در اصطال  . 8

ماننـد پیـامبر )کـه مقـام بـاالیی دارد کسـی ،دیگر  عبارت به 2؛رساندن منفعت به اوست
 ،بـه ایـن ترتیـب 3؛کاران امـت بلـب بوشـ  کنـداز خداوند برای گناه (،اکرم

 اشد.تواند یکی از اقسام توسل )عام( ب شفاعت با توسل )خاص( تفاوتی ندارد و می
معنـای بلـب  بـه« ث  و  غ»استغاثه: واژه استغاثه، مصدر بـاب اسـتفعال از ریشـه . 7

بنابراین اسـتغاثه  5؛و استمداد در حال شدت و محنت است 4خواهیرس نصرت و فریاد
تواند قسمی از اقسام توسل محسـوب شـود؛ یعنـی شوصـی از دیگـری بـرای رفـع می

 کند.  درخواست کمک می ،حاجت 
شبیه به هم هسـتند و تحـت عنـوان توسـل  ،نوعی هر سه  به ،توان گفت نتیجه می در

اصـل مشـروعیت توسـل، شـفاعت و اسـتغاثه مـورد اتفـا  همـه  6د.نشـو گنجانده می
 تیمیه دیدگاه موالفی نسبت به تمام مذاهب اسـالمی دارد و دراما ابن 7؛مسلمانان است

 نویسد:  باره می این
بعد از رحلت و کنار قبر ایشان،  غفار از پیامبر اکرمبلب شفاعت و دعا و است

آن  شـان،کدام از ائمه اربعه و اصحاب هی  مشروع نیست؛ ینیک از ائمه مسلم نزد هی 
اگر بلب دعـا و شـفاعت و اسـتغفار نـزد قبـر رسـول  که اند. مشوص است را نپذیرفته

کار از دیگران سبقت  دانستند و در این مشروع بود، حتمًا صحابه و تابعین می خدا
 ،کسـی از سـلف که هی  صـورتی در ؛کردنـد ائمـه مسـلمین آن را بکـر می و گرفتنـد می

                                              
 .93، صمسينالمعرب محمد، منظور،؛ ابن125، صلمنهيس افیاغرسبالمح سثاولالثر اثیر جزری، عزالدین،ابن. 1

 .722، صشرحالالصسلالمخقسه احمد،ابن . قاضی عبدالجبار معتزلی،2

 .13ص، 7، جرسيئلالمررسفالمقرتضی علی بن حسین، الهدی،. علم3

 (.713، صمفردلت حسین، راغب اصفهانی،؛ )«بیل کلمه غوث. »4

 .455 ، ص4 ، جمايس االمة ه احمد، . قزوینی رازی،5

دیگـر اسـت و بـا هـم فرقـی ندارنـد. )سـبکی، علـی بـن بازگشت این سه کلمه به یـک ،سنت نیز برخی معتقدنددر اهل. 6
 .(714ص ،شفيءالمسايمافیازسيرهاخ رالألنيمعبدالکافی، 

 .17-78، صلست يثهاواجيسگيهاشرعیا ن محمدباهر، قادری،. 7



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
ششم

، شامره 
11،

 
بهار و تابستان 

1911
 

111 

 1مرتکب این عمل نشده است.
بلب دعا، استغاثه و بلـب شـفاعت از  ،آمده: خداوند مجقسعالمفتيو همچنین در 

رسل نیز تشریع نکرده و دستوری به  را بعد از مرگ و عدم حضور شوص ،مالئکه و انبیا
لـذا  ؛که هی  کتابی از جانب خدا جهت تایید آن نازل نشده اسـتهمچنان ؛نداده است

کـدام از صـحابه و تـابعین  مسلمانان بر عدم وجوب و استحباب آنها اتفا  دارنـد و هی 
اند؛ هرچند کـه افـراد  بزرگان دین نیز، به آن امر نکرده .اند مرتکب چنین عملی نشده ،نیز

 2دهند. را انجام می زیادی این عمل
درخواست حاجت از میـت و توسـل بـه او اگرچـه گوید: تیمیه درجایی دیگر میابن

از محرمـات و شـرک اسـت؛ زیـرا خـدا و رسـول  ،باشد، به اجماع بزرگان پیامبر
بلکه  ؛به آن امر نکرده و کسی از صحابه و تابعین این کار را انجام نداده است خدا

 3اند. نداده نیزیک از ائمه حکم به استحباب آن را  حتی هی 

 نقد

، صحابه و تـابعین ایـن جهت اینکه پیامبرتیمیه توسل، شفاعت و استغاثه را بهابن
                                              

ال السائل الطالب من غیره أن یشفع له فإن هذا لیس هو الذي شفع فمحمد صلی الله علیه وسلم الشفیع المشـفع لـیس . »1
ه أن یشـفعه ال أن یشـفع المشفع الذي یستشفع به. ولهذا یقول في دعائه: یا رب شفعني فیشفعه الله فیطلب من اللـه سـبحان

بالبي شفاعته فکیف یقول: واستشفع به فیشفعك الله؟ وأیضا فإن بلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعنـد قبـره لـیس 
مشروعا عند أحد من أئمة المسلمین وال بکر هذا أحد من األئمة األربعة وأصحابه القدماء وإنما بکر هذا بعض المتـأخرین: 

العتبي أنه رأی أعرابیا أتی قبره وقرأ هذه اْلیة وأنه رأی في المنام أن الله غفر لـه. وهـذا لـم یـذکره أحـد مـن  بکروا حکایة عن
المجتهدین من أهل المذاهب المتبوعین. الذین یفتی الناس بأقوالهم ومن بکرها لم یذکر علیها دلیال شرعیا. ومعلوم أنـه لـو 

ه مشروعا لکان الصحابة والتابعون لهـم بإحسـان أعلـم بـذلك وأسـبق إلیـه مـن کان بلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبر
غیرهم ولکان أئمة المسلمین یذکرون بلك وما أحسن ما قال مالك " ال یصلش آخر هذه األمة إال ما أصلش أولها " قـال: ولـم 

دینا لم ینقل عن أحد السلف ویـأمر  یبلغني عن أول هذه األمة وصدرها أنهم کانوا یفعلون بلك. فمثل هذا اإلمام کیف یشرع
منهم عند قبورهم وهو أمر لم یفعلـه أحـد مـن  -بعد موت األنبیاء والصالحین  -األمة أن یطلبوا الدعاء والشفاعة واالستغفار 

 (.841، ص1، جمجقسعالمفتيو  احمد، تیمیه،ابن) ؛«سلف األمة؟
َیاء  ». 2 ْنب 

َ
َکة  َواأْل نَّ ُدَعاَء اْلَماَلئ  ه  اْلَحـال  َوَنْصـَفإ  ـي َهـذ  ـْم ف  ه  ْشَفاَع ب  ْست  ْم َواال  ه  َغاَثَة ب  ْست  ْم َوُسَؤاَلُهْم َواال  ه  یب  ي َمغ  ْم َوف  ه  َب َبْعَد َمْوت 

ْم  ه  یل  ْنُهْم  -َتَماث  َفاَعة  م  َمْعَنی َبَلب  الشَّ ُه َواَل اْبَتَعَث ب   -ب  ي َلْم َیْشَرْعُه اللَّ ذ 
ین  الَّ ْن الدِّ َتاًبـا َوَلـْیَس ُهـَو ُهَو م  ـه  ک  ه  َرُسواًل َواَل َأْنَزَل ب 

ْحَس  إ  یَن َلُهْم ب  ع  اب 
َحاَبة  َوالتَّ ْن الصَّ یَن َواَل َفَعَلُه َأَحٌد م  م  َفا   اْلُمْسل  اتِّ ا ب  ًبا َواَل ُمْسَتَحبًّ ْن َواج  إ  یَن َو م  ة  اْلُمْسـل  مَّ ْن َأئ  ه  إَماٌم م  ان  َواَل َأَمَر ب 

یٌر َکاَن َبل   ا َیْفَعُلُه َکث  مَّ  (.159، ص1ج همان،) ؛«َك م 

سؤال المیت والغائب وتوسل به نبًیا کان أو غیره من المحرمات المنکرة و شرک باتفا  أئمة المسلمین لم یأمر اللـه بـه و » .3
لممرداعةمیا، انهمـ) ؛«ال رسوله و ال فعله أحد من الصحابة و ال التابعین لهم بإحسان، ال استحبه أحد مـن أئمـة المسـلمین

 (.71، صلالخنيئی
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کـه نشـان  هسـت روایـاتی ،در نقد این سـون ؛داند دادند، بدعت می امور را انجام نمی
گرفته و  این افعال انجام می ،که از زمان سلفبل ،این امور بدعت آیندگان نبوده ،دهد می

روایـت عثمـان بـن حنیـف کـه ببرانـی در  ؛ برای مثالکردند صحابه نیز از آن نهی نمی
ابونعیم اصـفهانی نیـز در  واین روایت را بکر کرده  ،خود معج المص  راوامعج المکب ر

 1پردازد.به آن می معرف المصحيجهکتاب 
آمـد داشـت و  و  بن عّفان رفـت انجام  کاری نزد عثمان  مردی برایگوید: روایت می

بـن   کرد و به نیازش توجهی نداشت. روزی این مـرد بـا عثمـان عثمان به او اعتنایی نمی
بن حنیف به او گفت: برو وضو بگیر و دو   حنیف دیدار کرد و به او شکایت نمود. عثمان

َلیَك َاللهم إ  : »زمزمه کنو این دعا را  ووانرکعت نماز ب ُه إ 
ی َأسَأُلَك َو َأَتَوجَّ ٍد  نِّ َنا ُمَحمَّ یِّ بنب 

ی ـی َحـاَجت  ـی ل  ی َأن َتقض  َلی َربِّ َك إ  ُه ب 
ی َأَتَوجَّ نِّ ُد، إ  ، َیا ُمَحمَّ حَمة  آن مـرد آنچـه «. نبی الرَّ

بن عّفان رفت. عثمـان وی   حنیف گفته بود، انجام داد و سپس به خان  عثمان بن  عثمان
د نشاند و گفت: حاجتت چیست؟ او نیز حاجت خود را عرضه کرد و عثمـان را کنار خو

سـپس آن مـرد از  ؛آن را برآورده نمود و سپس به او گفت: هرگاه حاجتی داشتی نزد ما بیا
به او گفت: خدا تو را جزای خیر دهـد.  و حنیف را دید بن  نزد خلیفه خارج شد و عثمان

مـن بـا وی سـون  هعتنایی نداشت تا اینکه شما دربـاربن عّفان به من و نیاز  من ا  عثمان
حنیف گفت: به خدا سوگند، من با او سونی نگفتم؛ ولی خود شـاهد  بن  گفتی. عثمان

شکایت کرد و حضرت فرمودند:  الله اش نزد رسول بودم که نابینایی دربارۀ نابینایی
حمل این حـال تگفت:  او ، اما اگر صبر کنی برای تو بهتر است.کنم اگر بوواهی دعا می

برایم دشوار است. حضرت به او فرمودند: برو وضو بگیر و سپس دو رکعت نماز بووان. 
دیگر جدا گوید: به خدا سوگند، هنوز از یک بن حنیف می  آنگاه این دعا را بووان. عثمان

گونـه اثـری از   نشده بودیم و سون ما به درازا نکشید کـه آن مـرد بـر مـا وارد شـد و هی 
گوید: این حـدیث صـحیش   شد؛ ببرانی بیل این روایت می نابینایی در وی مشاهده نمی

 3تیمیه به صحت این روایت اعتراف دارد.حتی خود ابن2؛است
                                              

 احمـد، ؛ ابونعیم اصفهانی،75، ص9، جمعج المکب ر، ان؛ هم757، ص1، جمعج المص  ر سلیمان بن احمد، . ببرانی،1
 .1959، ص4، جمعرفهالمصحيجه

 .757، ص1، جلمروضالم لن اإمیالمقعج المص  رامةطبرلن  ، سلیمان بن احمد،ببرانی. 2

 .151، صقيع هالمجة ةهافیاتسسلاوالمسس ةه احمد، تیمیه،. ابن3
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-القـدر بـرخالف ابـن این صحابی جلیل ،عثمان بن عفان ،دهد این روایت نشان می

بلکه بعد از  ،ا پذیرفتهر معنای عام در زمان حضور رسول خداتنها توسل به تیمیه نه
فراگرفته را به دیگران آموزش  ای که برای توسل به پیامبر اکرمبریقه ،رحلت ایشان

مودوش  ،تیمیه که منکر انجام توسل توسط صحابی استدیدگاه ابن ،نتیجه در ؛دهد می
 و بدعت نامیدن عمل مستحب، موالف سیره سلف است.

 طلب حاجت. 3

داند، درخواست حاجت و بلب شـفاعت از  تیمیه آن را بدعت میدومین موردی که ابن
کـدام از  گویـد: هی وی مـی .بعد از رحلت و کنار قبـر ایشـان اسـت پیامبر اکرم

 ،اگر درخواست و دعا کنار قبـر مشـروعیت داشـت اند.سلف این عمل را مرتکب نشده
-یات درخواسـت نمـیدر زمان ح در واقع وقتی ؛دادند حتمًا صحابه و تابعین انجام می

جایی دیگر  در 1؛روشن است ردد، پس حکم عمل مذکور بعد از رحلت ایشانگ
به این صورت که ایشان را بووانند و ایشان وسیله  نویسد: بلب باران از پیامبر می

کـه یک از صحابه بعد از رحلت یا در زمـانی آنها در نزد خداوند باشد، این عمل را هی 
 2اند. انجام نداده ،ایشان حضور نداشته

 نقد

 ،تیمیه مبنی بر عدم بلب سلف بعد از رحلـت پیـامبر اکـرمدر بطالن ادعای ابن
بلب و درخواست خود را  الله روایات فراوان وجود دارد که صحابه کنار قبر رسول

دار الاز مالکاست که  لمقصنف کتاب شیبه درابیابن ،یکی از این موارد ؛کردندبیان می
                                              

أما دعاء الرسول وبلب الحوائج منه وبلب شفاعته عند قبره أو بعد موته فهذا لم یفعله أحد من السلف ومعلـوم أنـه لـو ». 1
؟ . فـدل بلـك کان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون وکذلك السؤال به فکیف بدعائه وسؤاله بعد موته

علی أن ما في الحکایة المنقطعة من قوله " استقبله واستشفع به " کذب علی مالك موالف ألقواله وأقوال الصحابة والتـابعین 
وأفعالهم التي یفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء إب کان أحد منهم لـم یسـتقبل القبـر للـدعاء لنفسـه فضـال عـن أن 

ول له یا رسول الله اشفع لي أو ادع لي أو یشتکي إلیه مصائب الدین والدنیا أو یطلب منه أو مـن غیـره یستقبله ویستشفع به یق
من الموتی من األنبیاء والصالحین أو من المالئکة الذین ال یراهم أن یشفعوا له أو یشتکي إلیهم المصائب فإن هذا کلـه مـن 

عـة هـذه األمـة؛ لـیس هـذا مـن فعـل السـابقین األولـین مـن فعل النصاری وغیرهم من المشرکین ومن ضاهاهم مـن مبتد
المهاجرین واألنصار والذین اتبعوهم بإحسان وال مما أمر به أحد من أئمة المسلمین وإن کانوا یسلمون علیـه إب کـان یسـمع 

 (.877، ص1، جمجقسعالمفتيو  احمد، تیمیه،ابن) ؛«السالم علیه من القریب ویبلغ سالم البعید

استسقاؤهم به بحیث یدعو ویدعون معه فیکون هو وسیلتهم إلی الله وهذا لم یفعلـه الصـحابة بعـد موتـه وال فـي به هو ». 2
 «.157، ص1همان، ج» ؛«مغیبه والنبي صلی الله علیه وسلم کان في مثل هذا شافعا لهم داعیا لهم...



 

 

رس
بر

و 
د 

نق
 ی

اد
ص

م
ی

 ق
َرک

ت ت
سن

 هی
 د

از
ی

گاه
د

 
بن

ا
 هیمیت 

111 

 است. کرده روایت
 .گوید: در زمان عمر مردم گرفتار قحطی شـدند دار عمر بود می الدار که خزانهکمال

بـرای  آمـد و گفـت: ای رسـول خـدا سوی قبر شریف رسول خدا مردی به
در  شـوند. رسـول خـدا کاست هال کامتت از خداوند باران بوواه؛ چراکه نزدی

خواب او آمد و فرمود: نزد عمر برو و سالم مرا برسان و به او خبر بـده کـه شـما سـیراب 
هایت بیشتر باشد. این مـرد نـزد عمـر آمـد و از  بوش  ،شوید و بگو نسبت به مردم می

 ؛قابل این سالم و اکرام نبودم ،عمر گریه کرد و گفت: ای پروردگار من .خواب  خبر داد
 1م بیاید از این مردم دریغ نوواهیم کرد.هر خدمتی که از دست

تنها صـحابی کنـار قبـر  دهد، نه شده نشان می سنت بکراین روایت که در منابع اهل
کنـد، بلکـه خلیفـه نیـز آن را قبـول کـرده اسـت؛ اگـر  می بارانبلب  پیامبر اکرم

ه چـرا خلیفـ باشـد،گوید، این عمل بدعت، جهالت و گمراهی  تیمیه میهمچنان که ابن
کند؟ سـند ایـن روایـت توسـط وی را منع نکردند؟! چرا با قبول خود، ایشان را تایید می

صحیش دانسـته  5بهبیو  4حجر هیثمیابن 3،کثیرابن 2،حجر عسقالنیافرادی مانند ابن
 6کند. تیمیه مضمون این روایت را نقل کرده و تأیید میحتی خود ابن ؛شده است

 بر قبور یبنا. 2

بر قبور اسـت. وی  یتیمیه به استناد سنت َترکیه آن را بدعت دانسته، بناابن مورد سوم که
زیرا این مـوارد  ؛مشاهد بر قبور و توقف نزد آنها بدعت است ینویسد: بنا باره می این در

کـه تا جـای ؛در زمان صحابه، تابعین، تابع تابعین و حتی در زمان ائمه اربعه نبوده است

                                              
ٍش » .1 ي َصال  ، َعْن َأب  ْعَم  

َ
َیَة، َعن  اأْل َثَنا َأُبوُمَعاو  ـاَس َحدَّ ، َقاَل: َأَصـاَب النَّ َعام  َن ُعَمَر َعَلی الطَّ ، َقاَل: َوَکاَن َخاز  ار  ك  الدَّ ، َعْن َمال 

ه  
َم َفَقاَل: َیا َرُسوَل اللَّ ی اللُه َعَلْیه  َوَسلَّ يِّ َصلَّ ب 

َلی َقْبر  النَّ ي َزَمن  ُعَمَر، َفَجاَء َرُجٌل إ  هُ َقْحٌط ف  نَّ َك َفإ  ت  مَّ
ُ

ْم َقْد َهَلُکوا، َفـَأَتی ، اْسَتْسق  أل 
یُموَن َوُقْل َلهُ  ُکْم ُمْسَتق  ْرُه َأنَّ اَلَم، َوَأْخب  ْئُه السَّ یَل َلُه: اْئت  ُعَمَر َفَأْقر  ي اْلَمَنام  َفق  ُجَل ف  َفَأَتی ُعَمـَر  ؛: َعَلْیَك اْلَکْیُس، َعَلْیَك اْلَکْیُس الرَّ

الَّ َما َعَجْزُت َعْنهُ َفَأْخَبَرُه َفَبَکی ُعَمُر ُثمَّ َقاَل: َیا َر   ،7ج ،لمقصمّنفافمیالألحيدسمثاولآلثميرشیبه، عبداللـه، ابیابن) ؛«بِّ اَل آُلو إ 
 (.78558،  757ص

 .495، ص8، جفتحالمبيرياشرحاصح حالمبخيري احمد، ،یحجر عسقالن. ابن2

 .91-98، ص3، جلمب لس اولمنهيس  اسماعیل، ،یکثیر دمشق. ابن3
 .118، صلمجسهرالمقنظ اف ازسيرةاقبرالمنبسيالمقکرم، هیتمی، احمد هجر. ابن4

 .418، ص8، جس راأعالمالمنبالء محمد، . بهبی،5

 .854ص ،8، جلقتضيءالمصرلطالمقستا  امقخيمف اأصحيبالمجح   احمد، تیمیه،. ابن6
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 1بر قبور مشروع نیست. یساخت مشاهد و بنا ،اینکهائمه اتفا  دارند بر 
و سه دوره ابتدایی اسالم، بر  نویسد: در عصر رسول خدامی لمقسيئلجيمعیا 

ها بعد از سـه قـرن هی  قبری نه گنبدی، نه مسجدی و چیزی از این قبیل نساختند و این
2گسترش یافت.بویه  های اهل بدعت و جاهلی مانند آل فاضله ساخته شد که در دولت

 

 نقد

سـنت بر قبور از دیـدگاه علمـا و فقهـای اهـل یمبنی بر حرمت بنا ،ولاابتدا ادعای 
 شود تا بطالن سون وی روشن گردد.بررسی می

، که نظرات فقهـی مـذاهب فاهاعةیامذهبهالالرجعهعبدالرحمن جزیری در کتاب . 1
يكةره ا  يبنةى »گویـد:  تنها از کراهت سـون می ،آوری کردهسنت را جمعچهارگانه اهل

3.«على القبر بيت او قب  او مدرس  او مسجد او حيطا  تندق ب 
 

 یبر قبور است و تنهـا بنـا ی، قائل به کراهت بناشرحاصح حامسة نووی نیز در . 8
اما البنا  علي  فا  كا  فى ملک البانى فمكروه و ا  كا  »داند: در قبرستان وقفی را حرام می

4«.فنرام، نّص علي  الءافعى و اَّلصنابفى مقبره مسّبل  
 

کراهـت  ،اگر بر روی قبر، بنا یا سـتونی سـاخته شـود که حزم معتقد استاما ابن. 7
5ندارد.

 

بر قبور ارائه داد، نقد  یانتوان بر جواز ب بعد از بیان دیدگاه علما، پاسخ دیگری که می
سـعد در ببقـات نقـل ابن تیمیه بر اساس سیره مسلمانان از صدر اسالم است.کالم ابن

چیزی را بر سـر  کند: بعد از وفات عثمان بن مظعون و دفن او در بقیع، پیامبر می

                                              
الصحابة؛ وال التابعین؛ وال تابعیهم؛ بل وال علـی وأما بناء المشاهد علی القبور والوقف علیها فبدعة؛ لم یکن علی عهد » .1

 (.11، ص71ج ،مجقسعالمفتيو ، انهم) ؛«عهد األربعة. وقد اتفق األئمة علی أنه ال یشرع بناء هذه المشاهد علی القبور

َم َص  -وأما زیارُة المشاهد والقبور ... لیس مشروًعا باتفا  أئمة المسلمین، إب هذا لم یفعْله رسوُل الله ». 2 ُه َعَلْیـه  َوَسـلَّ ی اللَّ لَّ
مه أحٌد من الصحابة والتابعین وسائر أئمة المسلمین، بل وال کانوا َیْبُنون مشهًدا علی قبـر - ، وال أمَر به، وال َرغب فیه، وال تعلَّ

َم َصلَّ  -وال مسجًدا وال غیَره، وإنما حدثْت هذه المشاهُد بعَد القرون  المفضلة التي أثنی علیها النبي  ُه َعَلْیه  َوَسلَّ القرن   -ی اللَّ
ْیـه ونحـوهم مـن أهـل البـدع والجهـل ث فیهم ثم الذین یلوَنهم ثم الذین یلونهم، وإنما انتشرْت في دولة بنـي ُبَو  ؛«الذي ُبع 

 (.177، صجيمعالمقسيئل، انهم)

 .577، ص1، جمذلهبالالرجعه عبدالرحمن، . جزیری،3

 .83، ص3، جة شرحاصح حامس الدین،محی . نووی،4

 .177، ص5ج لمقحةّی،حزم، ابناندلسی، . 5
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گوید: قبر عثمان عمرو بن حزم می 1ای بر قبر اوست.قبر او گذاشت و فرمود: این، نشانه
 2.کـه چیـز بلنـدی در کنـار او ماننـد َعَلـم قـرار داده بودنـد بن مظعون را دیـدم درحالی

بـه  کند: بعد از وفات عثمان بن مظعـون و دفـن او، پیـامبر نقل می نیز سجستانی
آستین بـاال  کسی دستور داد تا سنگی بیاورد، ولی او قادر بر حمل آن نبود. پیامبر

خـواهیم بـر  داد و فرمـود: می زد و سنگ را بلند کرد و در کنار قبر عثمان بن مظعون قرار
  3قبر او عالمت بگذاریم.

، بـر بنـای نـدحاضر بود ه در آنهاچنین مسلمانان در فتوحات خود که اکثر صحابهم
  تعرضی بیان ،اسالمی _ اسرائیل تعرضی نداشتند و در هی  منبع تاریوی بنی یقبور انبیا

دستوری برای توریب  ،المقدس و شام نشده است. خلیفه دوم نه تنها بعد از تصرف بیت
ای بر روی قبر زینب دختر جحـ  برپـا که امر کرد تا خیمهبل ،کندبارگاه انبیا صادر نمی

اگر این امر بدعت بود، خلیفه باید دسـتور بـه هـدم قبـور  4کنند و کسی او را نهی نکرد.
شود از مواضـع  ساخته می هاکه بر روی قبر یگوید: بارگاه تیمیه میکه ابن داد؛ چنان می

 5د.نشرک است و واجب است منهدم شو
ای زده شود  بکر، عایشه دستور داد تا سر قبر او خیمهعبدالرحمن بن ابی بعد از وفات

بالب در خانه خـود  کند: عقیل بن ابی شیبه نقل میابن 6نیز موکل بر آن نمود. را و کسی
حبیبه دختر صوره  بر روی آن نوشته بود: این قبر   ؛کرد که به سنگی رسید چاهی حفر می
چاه را پـر از خـاک کـرد و روی آن اتـاقی بنـا  ،وقتی این مکتوب را دید ؛بن حرب است

و همین سیره مسلمین که تا زمان فعلی ادامه داشته، خود دلیل محکمی بـر جـواز  7نمود
نویسد: قبر سلمان فارسـی در ابتـدای دیـوار  این کار است. آیا وقتی خطیب بغدادی می

های دور از مدینـه  صحابه که در سرزمین جز این است که قبر بزرگان 8،قسطنطنیه است
                                              

 .891، ص7، جطبايت محمد، سعد،. ابن1

 .. همان2

 .811، ص7، جلمسنن سلیمان، . ابوداود سجستانی،3

 .25، ص2، جطبايتاکبر  محمد، سعد،. ابن4

 .447و  587، ص7، جزلدالمقعيداف اه ياخ رالمعبيد محمد، قیم جوزیه،. ابن5

 .119، ص8، ججخير اصح حامحمد، بواری،. 6

 .185، ص1، جتيرسخام سنهامنسره عمر، ،نمیری شیبه. ابن7

 .177، ص1، جتيرسخاج  لد ابوبکر، . خطیب بغدادی،8



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
ششم

، شامره 
11،

 
بهار و تابستان 

1911
 

118 

صحابه یا بزرگان بر سر قبر آنها  ،ها شدند با عالمتی مشوص بود که بعد از سال دفن می
مکان دقیق مدفن آنها را بکر  ،شدند؟ اگر عالمتی نداشت پس چگونه مورخان حاضر می

 لـذا ؛بوده اسـت (کوچک)هرچند دارای نشانه و بارگاه  ،اند؟ بنابراین قبور اصحاب کرده
وسیله سنت َترکیه،  تیمیه که بهبر اساس دیدگاه علما و سیره تاریوی مسلمانان، گفتار ابن

سنت نیز ایـن عمـل را جـایز سلف و ائمه اهل ،داند و معتقد است بنا بر قبور را حرام می
وان که خود نیز ابعان دارد که سیره پیرتا جایی ؛سونی نسنجیده و بابل است ،دانندنمی

المقـدس، ابنیـه  گوید: در زمان فتش بیت حفظ آثار بزرگان است. وی می ،مکتب انبیا نیز
1.ندتا سال چهارصد هجری بسته بود هاولی درب آن ؛قبور پیامبران دارای بنا بود

 

 برپایی عزاداری. 4

 داند و ترک آن توسط رسول خدا تیمیه آن را بدعت مییکی دیگر از مواردی که ابن
گوید: اسالم عـزاداری کـردن  می وعزاداری است. ا ،داند ه را دلیل این حکم میو صحاب

 آن را کدام از صحابه و تابعین و هی  زیرا رسول اکرم ؛کند در مصائب را تأیید نمی
2.استبوده نیز ن بیت عادت اهل زو ا انددادهنانجام 

 

 نقد

سـاختگی بـرای بـدعت شـمردن آن تیمیه حرانی از اجمـاع یکی دیگر از مواردی که ابن
جملـه  کـه برپـایی مـاتم و نوحـه را ازتـا جـایی ؛عـزاداری و مـاتم اسـت ،استفاده کرده

بـین مـردم  واسطه قتـل حسـین گوید: شیطان به و می 3داند های شیعه می حماقت
 4بدعت ایجاد کرد.

 :اند ازکه عبارت شود اما در پاسخ و نقد آن به چند دلیل اشاره می
قبل از اینکه ادله قرآنی و روایی آن را تأیید کنند، از  ،ز عزاداری در مرگ عزیزانجوا. 1

بلکـه  ،شـوند زده می ها بـالفطره در مـرگ افـراد مصـیبت تنها انسان نه ؛امور فطری است
شوند و شاید یکـی  حیوانات با غریزه خوی  نیز با از دست دادن ابرافیان خود متأثر می

                                              
 احمـد، تیمیـه،ابـن) ؛«وقد کانت البنیة التي علی قبر إبراهیم الولیل مسدودة ال یدخل إلیها إلی حـدود المائـة الرابعـة». 1

 (.198، صلقتضيءالمصرلطالمقستا  تهذسبا

 .47، صحاسقا لاج ت، انهم ؛97. همان، ص2

 .58، ص1، جمنهيجالمسنهالمنبسسهن، ا. هم3

 .774-557، ص4. همان، ج4
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1حیوان، مقابل حیوان دیگر، همین باشد.های کراهت ببش  از حکمت
 

تــوان در داســتان حضــرت یعقــوب و  امــا نظــر قــرآن در ایــن مــورد را می. 8
از دست دادن فرزند،  رایب دید؛ در وصف شدت حزن و اندوه یعقوبیوسف

ْت َعيَناُه ِمَن اْلُنْزِ  فَ فرماید:  خداوند متعال می َسَفى َعَلى يوُسَف َواْبيالَّ
َ
 2؛ُهَو َكِظةيم  َوَقاَل يأ

خـورد، چشـمان  از  که انـدوه خـود را فـرو می و درحالی گفت ای دریغ بر یوسف
مرتکـب کـرد و آن را رعایـت مـیپیـامبر خـدا  ،اگر این کار جـایز نبـود .اندوه سپید شد
زیرا از این آیـه، جـواز  ؛نی استآتیمیه موالف دلیل قرلذا سون ابن ؛شد معصیت نمی

 ،عنوان سـیره یکـی از پیـامبران الهـی الهی قابل استفاده است و به یگریه و زاری بر اولیا
بـرداری قـرار  ها مـورد بهره دلیلی محکم بر اصل مشروعیت عزاداری و گریه بر مصـیبت

 یدهنده شـده کـه نشـان  در کتب تفسیری بیل این آیه به روایات متعددی اشاره .گیرد می
یــه آدر تفســیر ایــن  کرمميفاســت. زموشــری در  شــدت حــزن حضــرت یعقــوب

ما جفت عيناه من وقت فراق يوسف إلى حين لقائة  ثمةانين عامةا، ومةا علةى وجة  »نویسد:  می
تـا زمـان  از فرا  یوسـف ؛ چشمان حضرت یعقوب.«اْلرض أكرم على الل  من 

ل بـه بـول انجامیـد. در هشتاد سا ،نگردید و این مدت کخش کمالقات یوسف از اش
همـین مضـمون را قریب به 3روی زمین چیزی از این کار برای خداوند ارزشمندتر نبود.

ریوت که فرزند نیـز در  تنها از این فرا  پدر اشک می نه 4اند؛سیوبی و ببری نقل کرده
 5سوخت. این عذاب می

یکان اسـت. نیز مؤید عزاداری و گرفتن ماتم در مرگ نزد سنت پیامبر اکرم. 7
و امر به برپایی عـزا  عزاداری پیامبر اکرم در مورد در کتب تاریوی یموارد متعدد

 اختصار به بعضی از این موارد اشاره خواهد شد.  شود که به دیده می

: حمزه فرزنـد عبـدالمطلب در شهادت حضرت حمزه گریه پیامبر :الف
در شـهادت عمـوی خـوی  بسـیار  الله رسـول .در جنگ احد به شهادت رسـید

                                              
 .734، صجيمعامةررلسع یحیی بن سعید، . حلی،1

   .24. سوره یوسف، آیه2
 .779ص ،8، جلمکريفاعناحايئقالمتنزسلاوع سنالألقيوسل محمود، . زموشری،3

 .855، ص1، جتفس راطبر  محمد، ؛ ببری،71، ص4، جدرالمقنثسر عبدالرحمن، سیوبی، .4

 .22، ص9، ج(تفس راقرطب ) لمجيمع محمد، . قرببی،5
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 غمگین شد و او را سیدالشهدا نامید.
لما رأى النبى حمزه قتةيت، بكةى فلمةا راى مةا مّثةل بة  » نویسد: حلبی در سیره خود می

را یافت گریست و چون از مثله کردن  چون پیکر خونین حمزه پیامبر 1؛«شهق
گاهی یافت ای شـدید بـود کـه  اندازه و سوز به با صدای بلند گریه سر داد. این گریه ،او آ

گونه کـه بـا شـّدت در  بر کسی گریه کند، آن نویسد: ندیدیم پیامبر مسعود میابن
 و داد برف قبله قـرار را به بدن حمزه .ریوت می کاش شهادت عموی  حمزه

گرفته و با صدای بلند گریه کرد تا حال غ  به آن حضرت دسـت داد  سپس کنار آن قرار
فرمود: ای عموی پیامبر خدا، ای حمزه! ای شـیر خـدا و  به جسد عموی  میو خطاب 

 2شیر پیامبر خدا...
ایشـان از کنـار  ،آنجا بود که در بازگشت از جنگ احدتا  اما گریه رسول خدا

و نوحـه  گریهکردند که صدای  ظفر( عبور میبنی هایی از أنصار )بنی عبداألشهل و خانه
شـد و فرمـود:  کپـر از اشـ خودشان را شنیدند. چشمان رسـول خـدا مردگانبر 

های  گریه کن ندارد و چون سعد بن معاب و أسید بن حضـیر بـه خانـه عمویم حمزه
ها حـبس  شان را أمر کردند تا غم و اندوه خود را در سـینهزنان ،بنی عبداألشهل بازگشتند

قبـل از  ،از آن زمان بـه بعـد 3؛عزاداری کنند کنند و ابتدا برای عموی رسول خدا
اگر عزاداری همچنان که  4گریستند. می گریه برای مردگان خوی ، نوست بر حمزه

باید اهل مدینه را از ایـن عمـل  گوید بدعت و حرام بود، رسول اکرمتیمیه میابن
 کند، ناراحت شود. نمی گریه نه اینکه کسی بر عموی  حمزه ؛کردمنع می
در شهادت جعفر بن ابیطالب: جعفر در جنگ موتـه بـه  ر اکرمگریه پیامب :ب

رسید، به دیـدن فرزنـدان  خبر شهادت وی به پیامبر خدا کهزمانی .شهادت رسید
5و خبر از شهادت جعفر دادند. ندکرد آنان را در آغوش گرفته و گریه می .جعفر رفتند

 
                                              

 .843، ص8، جلمس رهالمحةب ه علی، . حلبی،1

 .121، صذخيئرالمعاب  احمد، ببری،الدین محب. 2

 محمـد، حبـان،؛ ابـن717، ص7، جلمسم رهالمنبسسمه عبدالملک، هشام،؛ ابن815، ص8، جتيرسخاطبري، ببری، محمد. 3
 .54-55، ص4، جلمب لسهاولمنهيسه اسماعیل، کثیر،؛ ابن874، ص1، جلمثايت

لمطباميتا محمـد، سـعد،؛ ابـن42، ص8، جأس الم يجه علی، اثیر،؛ ابن55، ص4، جلمب لسهاولمنهيسه اسماعیل، کثیر،. ابن4
 .44، ص8، جلمکبري

ااحمـد، ،عسـقالنی حجـر؛ ابـن841، ص1، جأس الم يجه علی، اثیر،؛ ابن717، ص1، جلالست عيب یوسف، عبدالبر،. ابن5
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فرزنـد خـوی   3،مـادرش آمنـه 2،ابوبالـب 1،بـر عبـدالمطلب گریه پیـامبر
 های دیگر عزاداری ایشان است. از نمونه 5...فابمه بنت اسد 4،ابراهیم

های بسـیار از سـنت عملـی رسـول  وجود آیات قـران در تأییـد عـزاداری و نمونـه با
؟! چطور ترک گویدسون می تیمیه در مورد بدعت بودن عزاداریچگونه ابن ،خدا

که این ادعا دهد؟! در حالی ابه نسبت میو صح عزاداری و عدم جواز را، به پیامبر
 تنها نشان از جهل به دین دارد.

 جشن موالید. 5

مـثاًل  ؛دانـدتیمیه یکی دیگر از مصادیق سنت َترکیه را گـرفتن جشـن در موالیـد مـیابن
 لقتضميءالمصمرلطالمقسمتا  اشمارد. وی در کتاب را بدعت می النبیاحتفال مولد

، کـرده، رسـول خـدا ی که بین مسلمین شـیوع پیـداها آورده است: اعیاد و جشن
کردند؛ همـین دلیـل بـرای  ؛ بلکه از آن نهی هم میاندصحابه و تابعین به آن عمل نکرده

ها کافی است. این اعیـاد از دسیسـه اهـل بابـل  حکم کردن نسبت به این اعیاد و جشن
کتاب خدا یـا سـنت گیرد. موالید در  ت میأاست که از غفلت و جهل اکثر مسلمانان نش

6هی  اصلی ندارد و زمان صحابه هم مرسوم نبوده است. رسول خدا
 

نویسـد:  می جایی دیگر با اشاره به محبت و تعظـیم پیـامبر اکـرم تیمیه درابن
را عیـد  گـذاری صـورت بگیـرد و مولـد نبـی اما نباید بدعت ،ها خوب است این

                                                                                                      
 .485، ص8، جلمکيملاف المتيرسخ علی، اثیر،؛ ابن872، ص 8، جلالصيجه

 .3، صتذکرهالمخسلص یوسف، جوزی،. سبط ابن1

 .  155، ص1، جلمطبايتالمکبري محمد، سعد،. ابن2

 .112، ص1، جتيرسخالمق سنه عمر، شیبه،ابی؛ ابن753ص، 1، جلمقست ر  مسلم، نیشابوری،. 3

 .1252، ص4، جصح حامسة  مسلم، نیشابوری، ؛25، ص8، جصح حاجخيري محمد، . بواری،4

 .57، صذخيئرالمعاب  محمد، . ببری،5

صلی الله علیه وعلی آله وسلم، بل نهی عنـه، ولـم أن ما شاع بین المسلمین من أعیاد واحتفاالت لم یکن یفعله الرسول ». 6
یکن الصحابة وال التابعون خالل القرون الفاضلة یفعلون بلك، بل کانوا ینهون عنه ویحذرون مـن الوقـوع فیـه؛ فهـذا یکفـي 

مهمـا للحکم علی هذه األعیاد واالحتفاالت المحدثة بأنها دسیسة من دسائس المبطلین، وغفلة وجهل من أکثر المسلمین، 
بررها الناس ورضوها، والتمسوا لها الفتاوی والتأویالت التي ال تستند إلی کتاب الله وسنة رسوله صلی الله علیـه وعلـی آلـه 
وسلم؛ فأي عید أو احتفال لیس له في کتاب الله وسنة رسوله صلی الله علیه وعلی آله وسـلم أصـل، ولـم یعهـد فـي عصـر 

لقتضميءالمصمرلطالمقسمتا  امقخيمفم اأصمحيبا احمـد، تیمیـه،ابن) ؛«ام علی البابل...الصحابة، والقرون الفاضلة، فإنما ق
 (.57، ص1، جلمجح  
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ختالف است. بااینکه مقتضـی آن موجـود و که در زمان تولد ایشان نیز ادر حالی ؛بنامیم
حتمـًا  ،اند و اگر رجحان داشت کدام از سلف آن را انجام نداده مانع نیز مفقود بوده، هی 

زیرا محبـت سـلف  ؛تر به انجام بودند مستحق ،دادند و آنها نسبت به ما سلف انجام می
1.بیشتر بود ها نسبت به رسول خدان شدیدتر و تعظیم آ

 

 نقد

جمله عواملی اسـت کـه در تقویـت  الهی و برپایی شعائر الهی، از یتکریم اولیا مسئله
شـده اسـت.   های معنوی نق  مهمی دارد و از تقوای قلوب شمرده ایمان و تثبیت ارزش

مطابق فطرت خـود در مراسـم مـیالد بزرگـان خـوی  شـاد  ،ها با هر دین و آیینی انسان
بـه  عت خود در میالد نبی مکرم اسالمهستند. مسلمانان نیز مطابق فطرت و شری

و ابعـام فقـرا  الله قرائت قرآن، حمد و ثنایی الهی، مـد  و بیـان فضـائل رسـول
 پردازند.  می

خوانـد؛ در گذار مـیتیمیه با سونی نسنجیده، مسلمانان را به این دلیل بدعتاما ابن
طـالن کـالم ایشـان ادله قرآنی، روایی و تاریوی تمسک کـرد تـا ب به توان جواب وی می

 روشن گردد.

یمقرآن. 1  کر
کـریم قابـل نآالهی از آیات قر یجواز برپایی یادبود و تعظیم شعائر نسبت به انبیا و اولیا

 .استوراج است

َهةا ِمةْن فرماید:  می سوره حج 78در آیه  خداوند متعال: الف ةِ  َفِإنَّ ْم َشَعاِئَر اللَّ َوَمْن يَعظِّ
 .هرکسی شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل است؛ َتْقَوى اْلُقُلوِب 

های خداونـد و  معنای نشانمعنای نشانه است و شعائر الهی بهشعائر جمع شعیره به 
مردم یادآوری کند، جزء شعائر الهی  را بهو دین   وندلذا هر عملی که خدا ؛دین اوست

 ،وقت است که در آن الله رسولاست که یکی از آنها برپایی مراسم جشن مولودی 
                                              

من اتواب مولـد  -محبة للنبي صلی الله علیه وسلم، وتعظیًما. والله قد یثیبهم علی هذه المحبة واالجتهاد، ال علی البدع». 1
ي مولده. فإن هذا لم یفعله السلف، مع قیام المقتضي له وعدم المـانع النبي صلی الله علیه وسلم عیًدا. مع اختالف الناس ف

منه لو کان خیًرا. ولو کان هذا خیًرا محضا، أو راجًحا لکان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم کانوا أشد محبة لرسول 
 (.187، ص8همان، ج) ؛«الله صلی الله علیه وسلم وتعظیًما له منا، وهم علی الویر أحرص
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 شوند.  می ترایشان، به خداوند متعال نزدیک تمردم با بکر فضائل و کماال

ِ  فرماید:  سوره ابراهیم می 5آیه خداوند در  :ب ياِم اللَّ
َ
ْرُهْم ِبأ الله را به آنان  و ایام ؛َوَ كِّ

اللـه اسـت،  ادیق ایامهمچنان که ایام غلبه حق بر بابل و ظهور حق یکی از مص ؛یادآور
یعنـی مظهـر  ؛شودالله شمرده می نیز از مصادیق ایام ایام والدت نبی مکرم اسالم

 حق به دنیا آمد تا بر بابل غلبه کند.

 نزد خداوند عظمت شب میالد پیامبر اکرم :ج
يةِل فرماید:یک و دو سوره ضحی می حلبی در سیره حلبیه در تفسیر آیات  ةَنى َواللَّ َوالالُّ

جا را فراگیرد و سوگند به شـب  روز در آن هنگام که آفتاب برآید و همه قسم به؛ ِإَ ا َسَجى
َو  :وقد اقسم الل  بليلة مولده فى قولة  تعةالى»نویسد:  میحلبی  .در آن هنگام که آرام گیرد

نى   يِل   الالُّ ا َسجى    َو اللَّ   اْلقسام وقع بهما، أى و قيل: المراد ليلة اَّلسرا . وَّل مانع أ  يكو»؛   ِإ  
کرده  قسم یاد خداوند متعال در این آیه به شب میالد پیامبر 1؛«استعمل الليل فيهما

 .مانعی ندارد که قسم بـه هـر دو باشـد ؛اند که مراد، شب اسراء است برخی گفته ؛است
لذا با قسم، یاد آن را  ؛واضش است که قسم خوردن به چیزی، حکایت از اهمیت آن دارد

 .احترام قرار دهند در بهن مردم زنده کرده تا آن را مورد
بلکـه  ،آن بـرای جـوازتوان بـه  موردی دیگر که می :شادی نمودن به رحمت الهی :د

ُقْل فرماید: خداوند می که سوره یونس است 52استحباب برپایی موالید استناد کرد، آیه 
ا يْجَمُعةوَ   ِ  َوِبَرْحَمِتِ  َفِبَذِلَك َفْليْفَرُحوا ُهَو َخير  ِممَّ بگو به فضل و رحمـت خداونـد  ؛ِبَفاْلِل اللَّ

 کنند بهتر است.ع میثروتی که جم تماماز  ،باید خوشحال شوند که آن
واسطه رسیدن رحمت الهی امـر نمـوده و در  خداوند در این آیه به خوشحال شدن به

شـان ایشـان  را یکی از مصادیق رحمـت الهـی دانسـته و در آیه دیگر رسول خدا
یَن فرماید: می ْلَعاَلم  الَّ َرْحَمًة ل  مـا تـو را جـز رحمتـی بـرای جهانیـان  1؛َوَما َأْرَسْلَناَك إ 

الله بودند رسـول تجهت رحمگونه است که به درنتیجه جمع بین دو آیه این ؛نفرستادیم
و مبعـث، بایـد بـا برپـایی  روزهای متعلق به ایشان مانند مولد النبی، خدا

عبـاس نقـل از ابن دّرالمقنثسرمراسم جشن، به شادی پرداخت. در این رابطه سیوبی در 

                                              
 .153. سوره انبیا، آیه1

https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/27414#footnote51
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 و مـرادش از رحمـت، وجـود رسـول اکـرم ،علم ،کند: مقصود از فضل خدامی
نویسد: رحمـت، یکـی از صـفات مشـهور پیـامبر  آلوسی نیز بیل آیه شریفه می 1است.

 است. اکرم

 روایات. 0
 شده است. فراوانی بر جواز جشن و احتفال وارد  عالوه بر قرآن، در منابع روایی، ادله

 در روز دوشنبه روزه گرفتن پیامبر :الف
دربـاره عّلـت  نویسـد: وقتـی از پیـامبر قتـاده میخـود از ابـی مسلم در صـحیش

استحباب روزه روز دوشنبه سؤال شد، ایشان فرمودنـد: دوشـنبه روزی اسـت کـه در آن 
صح حااین روایت عالوه در  2.ام ام و همان روزی است که در آن مبعوث شده شده متولد
صمح حا 4،لمسمننالمکبمر انسميئی 3،دلودسننالجیسنت مانند در منابع معتبر اهل مسة 

 شده است.  نیز نقل 7سعةیمسن الجیو  6مسن الحق اجناحنبل 5،حبينلجن

 تخفیف عذاب ابولهب جهت آزاد کردن ثویبه :ب
گوید: به نقل صحیش، روز دوشـنبه در عـذاب ابولهـب توفیـف داده  اثیر جزری میابن
آزاد  لی مـیالد پیـامبرخوشـحا جهـتهرا ب (،نام ثویبههب)کنیزش  چراکهشود؛ می

 8کرد.
پـس  ؛گیـرد توفیف عـذاب می که ابولهب برای شادی میالد پیامبر اکرم وقتی

بـرای مـؤمنین ارزش نداشـته باشـد و بـدعت  چرا شادی میالد حضـرت رسـول
 محسوب شود؟!

                                              
 .773، ص4، جدرالمقنثسر عبدالرحمن، . سیوبی،1

ْثُت ». 2 ، َو یْوٌم ُبع  یه  ْدُت ف  . َقاَل: َباك یْوٌم ُول  ْثَنین  َل َعْن َصْوم  یْوم  اال  ، 8، جصح حامسمة نیشابوری، مسلم بن حجاج، ) ؛«و ُسئ 
 (.1178،  219ص

 .788، ص8، جدلود سنناأج سلیمان، سجستانی،ابوداود . 3

 .814، ص7، جسننالمکبر  احمد، . نسائی،4

 .452، ص2، جحبينلإلحسيناف اتارسباصح حالجن ، محمد،حبانابن .5

 .844، ص73، جلمقسن  احمد، حنبل، . ابن8

 .177، ص1، جسعةیمسن اأج  ، احمد،. ابویعلی7

 .433ص، 11ج ،جيمعالالصسلافیالالحيدسثالمرسسل عزالدین، . جزری،6
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 برای خود عقیقه دوباره پیامبر اکرم :ج
برف خود گوسفندی را عقیقه بعد از نبوت  از  کند: پیامبربیهقی از انس نقل می

سـیوبی در تفسـیر ایـن مطلـب  1آنکه ابوبالب برای ایشان عقیقـه کـرده بـود. با ؛نمود
خابر به بنابراین این عمل پیامبر ؛شود گاه دو بار تکرار نمی نویسد: عقیقه هی  می

خوی  بـوده ن اظهار شکر ایشان از خداوند جهت آفرین  و مقام رحمت للعالمین بود
همین جهـت مسـتحب لذا به ؛فرستاد گونه که آن حضرت بر خود درود میهماناست؛ 

گزاری به درگاه الهی، در روز والدت ایشان اجتماع نموده و جهت شکراست که ما هم به
2، اظهار شکر کنیم.باشدمیبا ابعام و امثال این موارد که جهت تقرب 

 

گاه علمـا، دلیلـی بـرای بـدعت بعد از بکر ادله جواز احتفال از قـرآن، سـنت و دیـد
 قبول است.قابلغیرتیمیه مودوش و دانستن این عمل مستحب وجود ندارد و کالم ابن

  نتیجه
 ،شود و خود یک بدعت محسوب می وسیله سنت َترکیه که خود مبدع آن بوده تیمیه بهابن

ناد بـه کند. مصادیق بدعت که توسط وی با اسـت گذار معرفی میاکثر مسلمانان را بدعت
. توسـل بـا 1نـد از: ا، پنج مورد اسـت کـه عبـارتشد سنت َترکیه مورد خدشه قرار داده

بـر قبـور بـا  ی. بنـا7 ؛. بلب حاجت با روایت مالک الـدار8روایت عثمان بن حنیف؛ 
. عــزاداری بــا تبیــین عقلــی و ســنت 4ســنت مســلمانان و دیــدگاه مــذاهب موتلــف؛ 

لذا  ؛شد  روایات و اقوال علما پاسخ داده و اتبا آیکه . جشن موالید 5 ؛الله رسول
کـدام از مـوارد بـاال  بـا فـر  صـحت، هی  و حتی اواًل سنت َترکیه منبع تشریع نیست

 شود. مصدا  آن محسوب نمی
  

                                              
 .  197، ص1، جلمحيو امةفتيو  عبدالرحمن، . سیوبی،1

 .. همان2
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 .ش1773اسماعیلیان، چاپ چهارم، 

: ، تحقیق: کمال یوسـف الحـوت، ریـا المصّنف فی األحادیث واآلثارشیبه، عبدالله، أبیابن .9
  . 1459مکتبه الرشد، چاپ اّول، 

  .1459دارالفکر، : ، بیروتضسد الغابهالکرم، اثیر، علی بن ابیابن .15
یخالالکرم، اثیر، علی بن ابیابن .11 : ، تحقیـق: عمـر عبدالسـالم تـدمری، بیـروتکامل فلی التلار

  .1413دارالکتاب العربی، چاپ اّول، 

، تحقیـق: عبـدالرحمن بـن محمـد بـن مجموع الفتاویتیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، ابن .18
  .1417مجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشریف،  مدینه: قاسم،

، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفه ضصحاب الجحیمم، تیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیابن .17
  .1419دار عالم الکتب، چاپ هفتم،  :تحقیق: ناصر عبدالکریم العقل بیروت

یلهتیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، ابن .14 ، منهاج السنه النبویه فی نقل کلالم الشلیعه القدر
 . 1457چاپ اّول،  :تحقیق: محمد رشاد سالم، مدینه

عالم الفوائد، چاپ اول،  :، مکهتیمیهجامع المسائل البنحرانی، احمد بن عبدالحلیم،  تیمیهابن .15
1488.  

 . 1411 ،دارالکتب :، ، بیروتحقوق آل البیتتیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، ابن .17

انتشـارات المرئاسـه العامـه  :ریـا  ،الرد علی االخنائیتیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، ابن .13
 . 1454االدارات البحوث العلمیه،

دارالعلـوم  مصـر: ،تهذیب اقتضلاء الصلراط المسلتقیمتیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، ابن .12
 . 1413 البحیره،
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یاره القبلور واالسلتنجاد بلالمقبورتیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، ابن .19 دارالنشـر  ریـا : ،ز
  .1415طبع والترجمه، چاپ اول، اإلداره العامه لل

متبـه  عجمـان: ،قاعده الجلیلله فلی توسلل و الوسلیلهتیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم، ابن .22
 . 1488چاپ اول،  ،الفرقان

یب صحیح ابنحّبان، محّمد، ابن .81 بیـروت: ، تحقیق: شـعیب األرنـؤوط، حباناإلحسان فی تقر
  .1452مؤسسه الرساله، چاپ اّول، 

  .1797چاپ اّول،  ،دائره المعارف العثمانیههند:  الثقات،، حّبان، محّمدابن .88
، تحقیـق: عـادل أحمـد اإلصلابه فلی تمییلز الصلحابهحجر عسـقالنی، أحمـد بـن علـی، ابن .87

  .1415دارالکتب العلمیه، چاپ اّول،  :عبدالموجود، علی محمد معو ، بیروت
المعرفـه، دار بیـروت: ،صحیح البخلاریفتح الباری شرح حجر عسقالنی، أحمد بن علی، ابن .84

1739 .  

یاره قبر النبوی المکرمحجر هیتمی، احمد بن محمد، ابن .21 بلعـت  :، قاهرهالجوهر المنظم فی ز
 م.8555اول، چاپ الحرب، 

 تا.، بیروت: منشورات دار اْلفا  الجدیده، بیالمحّلیحزم، ابن ،اندلسی .87

 تا.دار صادر، بی، بیروت: ، الطبقات الکبریسعد، محمدابن .83

، تحقیق: علی محمد البجاوی، االستیعاب فی معرفه األصحابعبدالبر، یوسف بن عبدالله، ابن .82
  .1418بیروت: دارالجیل، چاپ اّول، 

موسسـه الرسـاله، بیـروت: ، زاد المعاد فی هدی خیر العبلادبکر، قیم جوزیه، محمد بن ابیابن .89
 . 1415چاپ بیست و هفتم، 

  .1453دارالفکر، بیروت: ، البدایه والنهایه، اسماعیل بن عمر، کثیر دمشقیابن .75
 ،جا: دارالفکرالدین میردامادی، بی: سید جمالتحقیق، لسان العرب منظور، محمد بن مکرم،ابن .71

 . 1414دارالصادر، چاپ سوم، 

 تا.موقع االسالم، بیجا: بی، سیره النبویههشام، عبدالملک، ابن .78
 عبـدالقادر االرنـؤوط، :، تحقیقجامع االصول فی االحادیث الرسول، یناثیر جزری، عزالدابن .77

 . 1798دارالبیان،  جا:بی
عـادل ، ، تحقیـق: شـعیب األرنـؤوطمسند ضحمد بن حنبلل، احمد بن محمد، شیبانی حنبل ابن .74

  .1481مؤسسه الرساله، چاپ اّول،  بیروت: مرشد و دیگران،

  .1419دار الوبن، چاپ اول،  :، ریا معرفه الصحابهابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله،  .31

: الحمیـد، بیـروتالـدین عبـد، تحقیق: محمد محییسنن ضبی داودابوداود سجستانی، سلیمان،  .77
 تا.المکتبه العصریه، بی
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دارالمأمون للتراث،  دمشق: ، تحقیق: حسین سلیم أسد،یعلیمسند ضبی ابویعلی، احمد بن علی، .73
  .1454چاپ اّول، 

دار بو  النجاه، چـاپ  بیروت: ، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر،صحیح بخاریبواری، محّمد،  .72
  .1488اّول، 

 تا.داراحیاء التراث العربی، بی :، بیروتالفقه علی المذاهب االربعهجزیری، عبدالرحمن،  .79

تعلیق: محمد بن أحمد بهبی، تحقیق:  المستدرك علی الصحیحین،حاکم نیشابوری، محّمد،  .45
  .1411دارالکتب العلمیه، چاپ اّول،  بیروت: فی عبدالقادر عطا،مصط

  .1483دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، بیروت: ، السیره الحلبیهحلبی، علی بن ابراهیم،  .41

یخ بغدادخطیب بغدادی، احمد بن علی،  .48   . 1455دارالکتب العلمیه،  :، بیروتتار

، ا، حجیتها، اثراهلا، االسلئله اللوارده علیهلاالسنته الترکیه، مفهومهخلیل، یحیی بن ابراهیم،  .43
 تا.البیان، چاپ اول، بی :ریا 

، تحقیق: مجموعه از محققین با اشراف شیخ شـعیب سیر ضعالم النبالءبهبی، محّمد بن احمد،  .44
  .1455رساله، چاپ سّوم، المؤسسه  :األرناؤوط، بیروت

یب القرآنراغب اصفهانی، حسین،  .45  ،صفوان عدنان الداودی، دمشـق، تحقیق: المفردات فی غر
  .1418دارالقلم، چاپ اّول،  :بیروت

، الکشاف عن حقلائق التنزیلل وعیلون األقاویلل فلی وجلوه التاویللزموشری، ابوالقاسم،  .47
 تا.دار احیاء التراث العربی، بی بیروت:

تذکره الخواص المعروف به تلذکره خلواص األمله فلی خصلائص جوزی، یوسف، سبط ابن .43
  .1489مکتبه الثقافه الدینیه، چاپ اّول،  جا:بی تحقیق: عامر النجار،، األئمه

  .1484دارالفکر، بیروت: ، الحاوی للفتاویبکر، سیوبی، عبدالرحمن بن أبی .42
تحقیق: محمد شـکور محمـود  الروض الدانی )المعجم الصغیر(،ببرانی، سلیمان بن احمد،  .49

  .1455ل، المکتب اإلسالمی، چاپ اّو  :الحاج أمریر، بیروت

قـاهره: ، تحقیـق: حمـدي بـن عبدالمجیـد السـلفي، المعجم الکبیر ببرانی، سلیمان بن احمد، .55
 تا.تیمیة، چاپ دّوم، بيمکتبة ابن

یخ الطبریجریر، ببری، ابن .11 یخ الرسل والملوك وصله تار دارالتـراث، چـاپ دّوم،  بیروت: ،تار
1723.  

-مؤسسـةبیـروت: ، تحقیق: أحمد محمد شاکر، نجامع البیان في تأویل القرآجریر، ببری، ابن .58

  .1485الرسالة، چاپ اّول، 

دار احیاء التراث العربـی، بیروت: ، شرح األصول الخمسهاحمد، ، ابنمعتزلی عبدالجبارقاضی  .13
  .1488چاپ اّول، 
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 . 1477دارالفتش، چاپ چهارم،  جا:، بیمفهوم البدعه عرفج، عبدالله بن حسین، .54

چـاپ  قـاهره: ،حسن التفّهم و الدرک لمسألة التلرکالفضل بن محمد بن صدیق، غماری، ابی .55
  .1487چاپ اول،  مکتبة القاهرة،

 إبـراهیم أبفـی ، ، تحقیق: أحمـد البردونـی والجامع ألحکام القرآنقرببی، محّمد بن أحمد،  .57
  .1724دارالکتب المصریه، چاپ دّوم،  قاهره:

 بیروت: ، تحقیق: عبدالسالم محمد هارون،قاییس اللغهمعجم مقزوینی رازی، احمد بن فارس،  .53
  .1799دارالفکر، 

دارالکتـب مصـر،  مصـر: ،ذخائر العقبی فلی مناقلب ذوی القربلیالدین ببری، احمد، محب .52
1757.  

  .1481موسسه الرساله، چاپ اول،  :، بیروتالسنن الکبری ،نسائی، احمد بن شعیب .59

  .1453دارالعلم،  :، بیروتمسلمشرح صحیح ف، یرشالدین بن نووی، محیی .75

دار إحیـاء التـراث  بیـروت: ، تحقیق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی،صحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .71
 تا.العربی، بی

 
 


